
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
Abşeron yarımadasında və respublikanın regionlarında tikinti-quraşdırma, qəza-bərpa işlərini həyata keçirərkən ərazidə 

qazılmış asfalt örtüyünün bərpasının satın alınması üçün

AÇIQ  TENDER  ELAN  EDİR
Tender iştirakçılarına təklif olunur ki, öz tender 

təkliflərini möhürlənib imzalanmış şəkildə ikiqat 
zərflərdə yazılı surətdə təqdim etsinlər.

Müqaviləni yerinə yetirmək üçün tender iştirakçıla-
rı oxşar təcrübəyə, lazımi maliyyə və texniki imkanlara 
malik olmalıdırlar.

Tenderdə iştirak etmək istəyənlər  aşağıdakı 
məbləğdə iştirak haqqını göstərilən hesaba 
köçürdükdən sonra Azərbaycan dilində tərtib olunmuş 
əsas şərtlər toplusunu Bakı şəhəri, Moskva prospekti 
67 nömrəli ünvanda yerləşən “Azərsu” Açıq Səhmdar 
Cəmiyyətinin Satınalmaların təşkili və müqavilələrin 
idarə olunması şöbəsindən (əlaqələndirici şəxs: 
Abışev Murad Çingiz oğlu, Telefon: + 99 412 431 47 
67/87 – daxili 1087 E-mail: murad.abishev@azersu.
az və Novruzov İntizam Cəmil oğlu, Telefon: + 99 412 
431 47 67 – daxili 2259, E-mail: intizam.novruzov@
azersu.az) ala bilərlər.

İşlərin qısa təsviri:
Abşeron yarımadasında və respublikanın regionla-

rında tikinti-quraşdırma və qəza-bərpa işlərini həyata 
keçirərkən ərazidə qazılmış asfalt örtüyünün bərpası 
(5-20 sm aralığında cəmi 185550 m2).

Tenderdə iştirak haqqı 500,00 (beş yüz) manatdır. 
İştirak haqqı heç bir halda geri qaytarılmır.
Təşkilat “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti
VÖEN: 9900001751
Bank: “Kapitalbank” ASC-nin 1 saylı Nəsimi filialı
Kod: 200112
VÖEN: 9900003611
Yerli valyutada hesab nömrəsi  AZ65AI-

IB33070019441100216111 
Xarici valyutada hesab nömrəsi  AZ55AI-

IB33170018401100216111 
M/h:  AZ37NABZ01350100000000001944
SWIFT AIIBAZ2X
Tender iştirakçıları tenderdə iştirak üçün aşağıdakı 

sənədləri təqdim etməlidirlər:
- tenderdə iştirak etmək üçün ərizə;
- iştirak haqqının ödənilməsini təsdiq edən bank 

sənədi;
- tender təklifi (zərflərin açıldığı tarixdən sonra ən 

azı 65 bank günü ərzində qüvvədə olmalıdır);
- tender təklifi dəyərinin 1 faizi həcmində bank 

təminatı (təminatın qüvvədə olma müddəti tender 
təklifinin qüvvədə olma müddətindən 30 bank günü 
çox olmalıdır);

- tender iştirakçısının tam adı, nizamnaməsi (hü-
quqi şəxslər üçün), qeydiyyatdan keçdiyi rekvizitləri;

- malgöndərənin (podratçının) işin icrası üçün 
müqavilə imzalayacağı subpodratçı barədə konkret 
subpodratçının adı göstərilməklə məlumatlar (əlavə 
№19);

- Azərbaycan Respublikasında vergilərə və digər 
icbari ödənişlərə aid yerinə yetirilməsi vaxtı keçmiş 
öhdəliklərin, habelə son bir il ərzində (fəaliyyətini 
dayandırdığı müddət nəzərə alınmadan) vergi 
ödəyicisinin Azərbaycan Respublikasının Vergi 
Məcəlləsi ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin yerinə 
yetirilməməsi hallarının mövcud olmaması barədə 
arayış;

- iddiaçının satınalma müqaviləsini bağlamaq 
səlahiyyətinin olması (şəxsin səlahiyyətli olması 
barədə əmr təqdim edilməlidir);

- öz əmlakından sərbəst və məhdudiyyətsiz 
istifadə etmək imkanı, habelə ödəmə qabiliyyəti olma-
sı barədə arayış;

- müflis elan olunmaması, əmlakı üzərinə həbs 
qoyulmaması, ödənişə yönəlmiş girovun olmaması, 
məhkəmənin qərarı ilə kommersiya fəaliyyəti dayandı-
rılmış şəxs olmaması barədə arayış;

- satınalma prosedurlarının başlanmasından 
əvvəlki 5 il ərzində özlərinin, habelə işlərini idarə 
edənlərin, qulluqçularının peşəkar fəaliyyətləri, yaxud 
satınalma müqaviləsinin bağlanması üçün ixtisas 
göstəricilərini yanlış göstərmələri ilə əlaqədar cinayətə 
görə məhkum olunmaması, yaxud onların müvafiq 
peşə fəaliyyətləri ilə məşğul olmasının məhkəmə qay-
dasında qadağan edilməməsi barədə arayış;

- lisenziya və onun əsasında həyata keçirilməsinə 
icazə verilən işlərin siyahısı;

- malgöndərənin (podratçının) son bir ildəki 
fəaliyyəti haqqında vergi orqanları tərəfindən təsdiq 
edilmiş maliyyə hesabatının surəti (vergi orqanının 
rəsmi blankında və ya elektron sənədin notarial qay-
dada təsdiqlənmiş surəti təqdim edilməlidir);

- mühasibat balansları, mənfəət və zərər haqqında 
hesabat;

- kənar audit tərəfindən tərtib olunmuş son bir 
ildəki audit hesabatları (əgər varsa);

- satınalma müqaviləsinin icrasını təmin etmək 
üçün müvafiq sahədə peşəkarlığının, təcrübəsinin, 
texniki və maliyyə imkanlarının, işçi qüvvəsinin, 
idarəetmə səriştəsinin, etibarlığının olması (son beş 
il (1 yanvar 2017-ci il – 31 dekabr 2021-ci il) ərzində 
ümumi məbləği 3 milyon manatdan az olmayan, oxşar 
işi əhatə edən (oxşarlıq layihə və texniki spesifika-
siyalarda təsvir edilən fiziki ölçüyə, mürəkkəbliyə, 
metodlara, texnoloqiyaya və digər xüsusiyyətlərə 
əsaslanmalıdır) baş podratçı kimi ən azı iki sifarişi 
qənaətbəxş şəkildə icra etməsi haqqında məlumat və 
təsdiqedici sənədlər, son beş il (1 yanvar 2017-ci il – 
31 dekabr 2021-ci il) ərzində ən azı 5 milyon manat 
dövriyyə tələb olunur və TMV-nin 1.6-cı bəndində 
tələb edilən digər tələblər. Tenderdə iştirak üçün iki və 
ya daha artıq tərəfdaş şirkətdən ibarət birgə müəssisə 
yaratdıqda, TMV-nin 1-ci və 2-ci bəndində tələb 
olunan sənədlər hər bir şirkət üçün ayrılıqda təqdim 
edilməlidir. 

Sənədlər Azərbaycan dilində, 2 nüsxədə (1 əsli 
və 1 surəti) tərtib olunmalıdır (xarici dildəki tender 
təklifləri Azərbaycan dilinə tərcümə edilməlidir).

Tender proseduru “Dövlət satınalmaları haqqında” 
Azərbaycan Respublikası Qanununun tələblərinə 
uyğun keçiriləcəkdir.

Tender iştirakçıları tenderdə iştirak üçün yuxarıda 
göstərilən sənədləri (tender təklifi və bank təminatı 
istisna olmaqla) 11 oktyabr 2022-ci il saat 16.00-a, 
tender təklifi və bank təminatını isə möhürlənmiş 
ikiqat zərfdə 19 oktyabr 2022-ci il saat 16.00-a qədər 
Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67 nömrəli ünvan-
da yerləşən “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 
satınalmaların təşkili və müqavilələrin idarə olunması 
şöbəsinə təqdim etməlidirlər.

Göstərilən vaxtdan gec təqdim olunan zərflər 
açılmadan geri qaytarılacaqdır. Tender iştirakçılarının 
təklifləri Bakı şəhəri, Moskva prospekti 67 nömrəli ün-
vanda yerləşən “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətində 
20 oktyabr 2022-ci il saat 16.00-da açılacaqdır.

Tender iştirakçılarının səlahiyyətli nümayəndələri 
zərflərin açılışında iştirak edə bilərlər.

16 sentyabr 2022-ci il, cümə 11
Fikrət Əmirovun yaradıcılığı zəngin 

milli və bəşəri ideallardan qaynaqlanırdı 

Fikrət Əmirov xalqın musiqi dilini, 
musiqi təfəkkürünü elə dəqiqliklə ifadə 
edirdi ki, bu, bəstəkarın öz üslubu-
nun, musiqi dilinin elementlərinə 
çevrilirdi. Janrından asılı olmayaraq, 
Fikrət Əmirovun əsərlərində melo-
diyanın böyük rolunun ən mühüm 
üslub xüsusiyyəti lirikanın üstünlüyü 
ilə bağlıdır. Təsadüfi deyil ki, XX əsrin 
dahi bəstəkarı D.Şostakoviç yazmışdır: 
“Fikrət Əmirov musiqisinin canı melodi-
yadadır”.

Fikrət Əmirov Azərbaycan 
bəstəkarlıq məktəbinin böyük 
nümayəndəsi, simfonik muğam janrının 
banisi, rəngarəng yaradıcılıq palitrasına 
malik qüdrətli sənətkar kimi mədəni 
sərvətlər xəzinəmizə misilsiz töhfələr 
bəxş etmişdir. Gücünü doğma torpaq-
dan alan, milli ənənələrə bağlı bəstəkar 
ecazkar xalq musiqisi və muğam 
ənənələrini müasir musiqi texnikası 
ilə uğurlu şəkildə birləşdirərək, neçə-
neçə dəyərli opera, balet, simfoniya, 
mahnı, romans və kamera-instrumen-
tal əsər meydana gətirmişdir. Həmin 
əsərlər dünyanın bir sıra ölkələrində 
böyük konsert salonlarında məşhur 
orkestrlərin ifasında müvəffəqiyyətlə 
səslənmiş və müəllifinə böyük şöhrət 
qazandırmışdır. Yüz illiyinin UNESCO-
nun 2022–2023-cü illər üzrə görkəmli 
şəxsiyyətlərin və əlamətdar hadisələrin 
yubileyləri proqramına daxil edilməsi 
Fikrət Əmirov sənətinə beynəlxalq miq-

yasda yüksək qiymət verilməsinin bir 
təzahürüdür. Bəstəkarın vətənpərvərliyə 
səsləyən, daim mənəvi zənginlik aşıla-
yan və bəşəri ideallar tərənnüm edən, 
nailiyyətlərlə zəngin irsi Azərbaycan 
musiqi sənəti salnaməsinin ən parlaq 
səhifələrindəndir.

Bəstəkarın yaradıcılığına nəzər 
salsaq, görərik ki, əsərləri müxtəlif 
mövzuları özündə əks etdirir. Bu əsərlər 
həm janr həm də, xarakter etibarilə 
də rəngarəgdir. Bütün yaradıcılığında 
simfonizminin fərdi, özünəməxsus 
üslubu aydın şəkildə özünü göstərir. 
Əsərlərdəki epiklik, fəlsəfi düşüncə 
tərzi, dramatizm – gərginlik, işıqlı və 
təravətli həyat amalı bir-birini əvəzləyir 
və tamamlayır.

Bəstəkarın əsas ideyası milli 
üslubda professional musiqi əsərləri 
yaratmaq idi. İdeyasına sadiq qalan 
bəstəkar bu istiqamətdə yeni bir 
novator üslubu, dünya musiqisində 
heç bir analoqu olmayan, Şərq 
musiqisinin inkişafında əhəmiyyətli 
yer tutan simfonik muğam janrı 
yaratdı. Bu janra aid olan əsərlərin 
mahiyyəti ondan ibarətdir ki, muğamın 
tematizmi simfonik inkişafa qovuşur. 
Yəni muğamın modeli saxlanılır, 
musiqi daxilən yeniləşir, xanəndələr 
tərəfindən ifa olunan muğama yeni 
həyat verilir. Bəstəkarın bu janrda 
yazdığı “Şur” “Kürd-ovşarı” və daha 
sonra “Gülüstan-Bayatı-Şiraz” simfonik 

muğamları onun yaradıcılığının 
xüsusi mərhələsidir. Burada bəstəkar 
iki klassik musiqi janrını muğamı və 
simfoniyanı üzvü-surətdə qovuşdura 
bilib. Odur ki, simfonik muğam janrında 
muğama və simfoniyaya xas olan 
forma, quruluş, inkişaflı süjet xətti və 
s. cəhətlər öz əksini tapır. Məhz buna 
görə də bəstəkarın simfonik muğamları 
dünyanın müxtəlif ölkələrində səslənib, 
Niyazi, G.Rojdestvenski, Stokovski, 
Abendrot və başqa məhşur dirijorlar 
bu əsərlərin interpretatoru olublar. Bu 
gün də bəstəkarın simfonik muğamları 
dünya simfonizminin ən gözəl 
nümunələri kimi daim ifaçıların diqqətini 
cəlb edir. Bu əsərlər Azərbaycan 
mədəniyyətinin dünyada tanıdılmasında 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Onun 
tərəfindən təməli qoyulan bu janrı 
sonrakı bəstəkar nəsli ənənəni əzmlə 
davam etdirərək simfonik muğamlar 
yaratmışdı. Onlardan Niyazinin “Rast”, 
Süleyman Ələsgərovun “Bayatı-Şiraz”, 
Tofiq Bakıxanovun “Hümayun”, “Nəva”, 
“Rahab” "Dügah", "Şahnaz"... simfonik 
muğamlarının adlarını xüsusilə çəkə 
bilərik.

Fikrət Əmirovun yaradıcılığın-
dan danışarkən, təbii ki, onun səhnə 
əsərlərini qeyd etməyə bilmərik. 
Xüsusilə “Sevil” operasını. Böyük 
Azərbaycan dramaturqu Cəfər Cab-
barlının eyniadlı dramı əsasında 
yazılmış “Sevil” operası Fikrət Əmirov 
tərəfindən üç dəfə redaktə olunmuş 
və səhnələşdirilmişdir. Son illərdə 
Azərbaycan Dövlət Opera və Balet 
Teatrı bu əsərə müraciət edərək, onu 
yeni quruluşda tamaşaya qoymuşdur. 
Opera əsasında, həmçinin kinofilm də 
çəkilmişdir. Əsərdəki melodiyalar bir 
çox xüsusiyyətlərinə – improvizasiya 
üslubuna, quruluşuna, formasına, inki-
şaf üsullarına görə muğamla bağlıdır. 
Bütün hallarda bəstəkar həm xalq 
mahnı və rəqslərinin, həm də muğamla-
rın zəngin və rəngarəng intonasiyalarını 
böyük məharətlə təcəssüm etdirir.

 Fikrət Əmirovun yaradıcılığında 
və eləcə də Azərbaycan musiqisində 
mərhələ təşkil edən “Sevil” operasın-
dan başqa bəstəkar daha bir neçə 
səhnə əsəri yaratmışdır. Bunlar onun 
yaradıcılığının ilkin dövrünə aid olan 
“Ürəkçalanlar” və “Gözün aydın” mu-
siqili komediyaları, “Nəsimi dastanı”, 
“Minbir gecə”, “Nizami” baletləridir.

Bəstəkarın yaradıcılıq irsində 
kamera-instrumental əsərləri xüsusi yer 
tutur. Bu əsərlərə fortepiano üçün və 
fortepiano ilə digər alətlər üçün yazdığı 
əsərlər daxildir. Bəstəkarın üslubunun 
səciyyəvi xüsusiyyətləri – obrazların 

əlvanlığı, lirikliyi, mahnıvarilik burada 
da aydın şəkildə diqqəti cəlb edir. Fikrət 
Əmirov müəyyən dövrlərdə yazdığı 
kiçik fortepiano pyeslərini sonrakı illərdə 
silsilə şəklində nəşr etdirib. 

Bundan əlavə, bəstəkarın vokal mu-
siqisini xüsusilə qeyd etmək istərdim. 
Çünki bəstəkar öz yaradıcılığında 
vokal janra geniş yer vermiş və digər 
janrlarda da onun xüsusiyyətlərindən 
istifadə etmişdir. Bəstəkarın 1977-ci 
ildə "İşıq" nəşriyyatında çap etdirdiyi 
fortepiano və səs üçün 20 mahnıdan 
ibarət məcmuəsinə bu mahnılar daxil 
edilmişdir: “Azərbaycan elləri", "Rey-
han", "Gülür ellər", "Mən səni araram", 
"Göygöl", "Sevdiyim yarım mənim", 
"Neyləmişəm", "Aslanın mahnısı", "Toy 
mahnısı", "Üzümçü", "Baharımsan", 
"Saqinin mahnısı", "Gülərəm gülsən", 
"Gülüm", "Pambıqçı qızlar", "Kor ərəbin 
mahnısı", "Mavi nəğmə", "Aman ey 
yar", "Layla" və "Gecə keçdi".

Daha sonra onun “Minbir gecə”, 
“Nəsimi dastanı”, “Nizami” baletləri, 
“Nizami” simfoniyası, “Azərbaycan 
kapriççiosu”, skripka və fortepiano üçün 
“Müğam-poema”sı, süitaları, instrumen-
tal konsertləri, mahnı və romansları, 
dram tamaşalarına və kinofilmlərə 
yazdığı musiqi Azərbayçanın mədəni 
irsinin qiymətli inciləridir. Bu əsərlər 
Azərbaycan musiqisinin qızıl fondunda 
layiqli yer tutur.

 Fikrət Əmirovun əsərləri Niyazi, 
Stokovski, Münş, Abendrot, Svetlanov, 
Rojdestvenski, Raxlin kimi görkəmli 
dirijorların ifasında dünyanın ən böyük 
konsert salonlarında səsləndirilmişdir. 
Onun əsərlərinə xas olan humanistlik, 
fəlsəfi dərinlik, parlaq obrazlılıq, bədii 
kamillik dinləyicini valeh etməyə bilmir. 

Əlbəttə, Fikrət Əmirov yaradıcılığı 
haqqında danışmaq, fikir söyləmək 
böyük şərəfdir. Onu deyə bilərəm ki, 
ensiklopedik biliyə malik olan musiqi-
çi-alim Fikrət Əmirov təkcə bəstəkar 
kimi yox, həm də musiqi tariximizin 
görkəmli tədqiqatçısı, peşəkar pedaqoq 
və ictimai-siyasi xadim kimi zəngin irs 
qoymuşdur. Azərbaycan mədəni irsinin 
qiymətli incisi sayılan əsərləri həm milli 
həm də, dünya mədəniyyət xəzinəsinə 
böyük töhfələr vermişdir. Milli musiqi-
mizin inkişafında və bütün dünyada 
tanınmasında misilsiz xidmətləri olan 
bu böyük sənətkarın xatirəsi xalqımızın 
yaddaşında daim yaşayır və yaşaya-
caqdır.

 Siyavuş KƏRİMİ, 
 Azərbaycan Milli 

Konservatoriyasının rektoru, 
Xalq artisti, professor

Əsl sənət fitri istedad və zəhmət tələb edir. İstedad bir aləmdir, 
zəhmət bir aləm. Bu iki aləm bir-birinə qovuşanda milli sənət 
ümumbəşəri sənət səviyyəsinə yüksəlir.

Fikrət ƏMİROV,  
SSRİ və Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti

Azərbaycanın görkəmli bəstəkarı, ictimai xadim, SSRİ və Azərbaycan 
Respublikasının Xalq artisti, Dövlət mükafatları laureatı, Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Fikrət Əmirovun bu il 100 
yaşı tamam olur. Təbii ki, yubileyə hazırlıq dövründə bəstəkarın 
yaradıcılıq yolu musiqişünas alimlər tərəfindən bir daha araşdırılır, 
təhlil edilir, musiqi kollektivləri tərəfindən onun əsərlərinə müraciət 
edilir, yubiley tədbirləri çərçivəsində konsertlər, konfranslar keçirilir. Bu 
baxımdan, 2022-ci il martın 30-da Azərbaycan Milli Konservatoriyasında 
“Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbində Fikrət Əmirov fenomeni” 
mövzusunda elmi konfrans təşkil olunub. Konfransda Azərbaycan 
Milli Konservatoriyasının musiqişünas alimləri tərəfindən bəstəkarın 
yaradıcılığı araşdırılaraq geniş məlumat verilib. Konfransdan sonra 
bəstəkarın əsərlərindən ibarət konsert proqramı təqdim edilib. 

“Vətənin özü tarixin gözü ilə”

Baş ağardı, ruzigarım оldu gün-gündən siyah,
Еtmədim, səd hеyf kim, bir mahi ruxsarə nigah,
Qədr bilməz həmdəm ilə еylədim ömrü təbah,
Vaqifə, ya Rəbbəna, oz lütfünü еylə pənah,
Səndən özgə kimsədə lütfü inayət görmədim.

Tarix boyu poeziya sevənlərin ürəyində 
taxt quran, lirik şeirləri dillər əzbəri olan 
Molla Pənah Vaqif həm də görkəmli siyasi 
xadim olub. Qarabağ xanlığının vəziri kimi 
də Azərbaycan tarixində iz qoyan böyük şair 
Vətənimizin hüdudlarından kənarda da tanı-
nıb, daim rəğbətlə anılıb.

 Müstəqil Azərbaycanın memarı Heydər 
Əliyev hakimiyyəti dövründə Qarabağa 
çox böyük diqqət və qayğı göstərib,  tarixi 
torpaqlarımızda milli ruhun qorunması 
ümummilli liderin uzaqgörən siyasətinin 
əsas istiqamətlərindən olub. 1967-ci ildə 
Heydər Əliyev Şuşada olarkən Vaqifin yeri 
bilinməyən məzarı onun tapşırığı ilə tapılıb. 
Bu məzarın Vaqifə layiq olmadığını söyləyən 
Heydər Əliyevin göstərişi ilə şairin qəbri 
üstündə abidə və türbənin tikintisinə başlanı-
lıb. Məqbərinin tikintisi 1977-ci ildə başlanıb, 
1982-ci ilin yanvar ayında yekunlaşıb.

 Vaqif türbəsi AMEA-nın həqiqi üzvü, 
sənətşünaslıq doktoru Ə.V.Salamzadə və 
əməkdar memar E.İ.Kanukovun layihəsi 
əsasında tikilib. Türbə Cıdır düzündə, şairin 
faciəli surətdə həlak olduğu və dəfn edildiyi 
təpədə ucaldılıb.

1982-ci ilin yanvarın 14-də Azərbaycanın 
qədim mədəniyyət mərkəzi Şuşa şəhərində 
Molla Pənah Vaqifin məzarı üzərində ucal-
dılmış əzəmətli məqbərənin açılışı olub. 
Təntənəli açılış mərasimində Heydər Əliyev 
və Azərbaycanın tanınmış ədəbiyyat və 
mədəniyyət xadimləri iştirak ediblər. Tədbirdə 
Heydər Əliyev geniş nitq söyləyib, Vaqif 
türbəsinin açılışının əhəmiyyətindən danışıb.

Yüksək peşəkarlıqla inşa edilən Şuşanın 
memarlıq üslubuna yeni bir nəfəs gətirən 
M.P.Vaqifin muzey-məqbərə kompleksinə 
erməni silahlı qüvvələri şəhəri 1992-ci ildə 

işğal etdikdən sonra ciddi ziyan dəydi. Komp-
leksin binası və burada sərgilənən bütün 
eksponatlar məhv edildi. 

Müzəffər Azərbaycan Ordusunun şanlı 
zəfərindən sonra, 39 il əvvəl məqbərənin 
açıldığı gündə, yanvarın 14-də Şuşaya səfəri 
zamanı abidəni ziyarət edən Azərbaycan 
Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, 
burada təmir-bərpa və yenidənqurma işlərinə 
start verildi.

 Keçən il avqustun 29-da isə Şuşada dahi 
M.P.Vaqifin muzey-məqbərə kompleksinin 
təmir-bərpa və yenidənqurma işlərindən 
sonra açılışı oldu. Azərbaycan Respublikası-
nın Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım 
Mehriban Əliyeva açılış mərasimində iştirak 
etdilər, görülən işlərlə tanış oldular.

Təmir-bərpa və yenidənqurma işləri 
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən aparılan 
məqbərənin hər detalında tarixi görkəmi 
qorunub saxlanılıb.

Vaqif məqbərə kompleksi həm də 
əzəmətin, xalqımızın sözə, şeirə, ta-
rixi keçmişinə verdiyi yüksək dəyərin 
təzahürüdür.

M.MÜKƏRRƏMOĞLU, “Xalq qəzeti”

Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi “Vətənin özü tarixin gözü ilə" 
layihəsinin ilk buraxılışını təqdim edib. Layihənin bu sayı M.P.Vaqifin muzey-
məqbərə kompleksinə həsr olunub. 

Türkiyə səfirliyi Bakının azad edilməsi 
uğrunda şəhid olanları yad edib

Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahid Bağcı və səfirliyin əməkdaşları 
Bakının bolşevik-daşnak işğalından azad edilməsinin 104 illiyi münasibətlə 
Türk Şəhidliyi abidəsini ziyarət ediblər.

Bakının Qafqaz İslam Ordusu tərəfindən 
işğaldan azad edilməsi zamanı şəhid olan 
türk hərbçilərinin əziz xatirəsi böyük ehtiramla 
yad edilib.

Səfir Cahit Bağcı qeyd edib ki, bundan 
104 il əvvəl türk ordusunun bolşeviklərin 
işğalı altında olan azərbaycanlı qardaşlarının 
yardımına gəlməsi böyük bir qəhrəmanlıq 
dastanıdır: "Bakının azad edilməsinin 
 104-cü il dönümü münasibətilə Qafqaz 
İslam Ordusunun qəhrəmanlıqlarını yad 
etmək üçün növbəti dəfə mənəvi hüzurunu-
za gəlmişik. Birinci Dünya müharibəsində 
bir çox cəbhədə ən güclü ordularla dö-
yüşmüş Osmanlı ordusunun qəhrəman 
əsgərləri olan sizlər işğalçı bolşeviklərə və 
ermənilərə qarşı qardaşlarınızla çiyin-çiyinə 
döyüşdünüz. Son nəfəsinizdə Azərbaycan 

xalqına can, Azərbaycana müstəqillik 
verdiniz. Anadolunun ən çətin vaxtlarında 
Azərbaycan xalqının köməyinə gələn sizlər 
cümhuriyyətimizin qurucusu Mustafa Kamal 
Atatürkün "Azərbaycanın sevinci sevinci-
miz, kədəri kədərimizdir" sözlərini rəhbər 
tutaraq qəhrəmanlıqla döyüşdünüz. Siz 
Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı sarsılmaz 
münasibətlərin memarlarısınız. Ölkələrimizin 
birlik, bərabərlik və qardaşlığı məhz belə 
güclü təməllər üzərində qurulub. Sizin bu 
fədakarlığınız 30 ilə yaxın Ermənistanın işğalı 
altında olan Qarabağın azad edilməsində də 
ilham qaynağı olub. Bütün qəhrəmanlarımızı, 
şəhidlərimizi hörmətlə anırıq. Ruhunuz şad 
olsun".

“Xalq qəzeti”

Son sutkada Azərbaycanda COVID-19 
infeksiyasına 256 yoluxma faktı qeydə alınıb

Son sutkada Azərbaycanda yeni növ koronavirus (COVID-19) 
infeksiyasına 256 yoluxma faktı qeydə alınıb, 395 nəfər müalicə olunaraq 
sağalıb.

Nazirlər Kabineti yanında operativ 
qərargahdan verilən məlumata görə, analiz 
nümunələri müsbət çıxan 3 nəfər vəfat edib.

İndiyədək ölkədə, ümumilikdə, 818 min 
890 nəfərin koronavirus infeksiyasına yolux-
ması faktı müəyyən edilib, onlardan 807 min 
96 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 9 min 

876 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 1918 
nəfərdir.

Son sutkada yeni yoluxma hallarının 
müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar 3 min 388, 
bu günə qədər isə, ümumilikdə, 7 milyon 206 
min 805 test icra olunub. 

“Xalq qəzeti”
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